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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
σχετικά με την προσπάθεια χορήγησης δυνατότητας άσκησης του
επαγγέλματος του γεωπόνου σε κατόχους τίτλων σπουδών τριετούς διάρκειας
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας,
χαιρετίζει την απόσυρση της τροπολογίας, που είχε εισαχθεί στο Σχέδιο Νόμου
«Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή
κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων», με την οποία επιχειρήθηκε να δοθεί η δυνατότητα άσκησης του
επαγγέλματος του γεωπόνου σε κατόχους σχετικών βεβαιώσεων αναγνώρισης
επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής
της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.).
Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας
επανειλημμένες προσπάθειες νομοθέτησης
αποφοίτους κολεγίων τα ίδια επαγγελματικά
απόφοιτοι Πανεπιστημίων, θεωρεί ότι:
•

•

του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., γνωρίζοντας ότι η
εντάσσεται σε διαδοχικές και
διατάξεων που χορηγούν στους
δικαιώματα με αυτά που έχουν οι

Οι διατάξεις αυτές υποθέτουν αυθαίρετα την εξομοίωση του επιπέδου
γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι απόφοιτοι των κολεγίων τριετούς
φοίτησης με το επίπεδο γνώσεων που αποκτούν οι απόφοιτοι των
Πανεπιστημίων της χώρας πενταετών και τετραετών σπουδών.
Οι επιλογές σε θέματα χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν είναι
αποκλειστικά επιλογές θεμάτων οικονομίας της αγοράς, δεδομένου ότι
καθορίζουν επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν τη δημόσια υγεία,
την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και άλλες
ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο δραστηριότητες.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δηλώνει την αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια χορήγησης επαγγελματικών
δικαιωμάτων σε αποφοίτους Πανεπιστημίων που δεν παρέχουν το επίπεδο σπουδών
που είναι αναγκαίο για την άσκησή τους και καλεί την κυβέρνηση να μην νομοθετεί στο
μέλλον τέτοια κρίσιμης σημασίας ζητήματα χωρίς πραγματικό, ανοιχτό και ουσιαστικό
διάλογο με τους επιστημονικούς φορείς της χώρας.
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